
 
Den Haag, 5 februari 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Maandag a.s. gaan wij weer van start. We kijken ernaar uit om alle kinderen weer fysiek 

te kunnen ontmoeten! 

Om de heropening vanaf maandag a.s. in goede banen te leiden, is in nauw overleg met 

de MR onderstaand plan tot stand gekomen. Leidend hierin zijn het servicedocument 

vanuit het Ministerie van OCW, het protocol van de PO-raad en de afspraken vanuit het 

bestuur van Lucas Onderwijs geweest. Deze poster zet de richtlijnen helder op een rij. 

 

Allereerst 

Er zijn voor- en tegenstanders met betrekking tot de huidige handelswijze van het 

kabinet en de voorgeschreven maatregelen. Wij respecteren hierin ieders mening. Onze 

prioriteit ligt bij het veilig kunnen hervatten van het onderwijs. Veilig voor uw kind en 

veilig voor de leerkrachten. En dat kunnen we niet alleen. Daar hebben wij ieders hulp bij 

nodig.  

Wij willen daarom benadrukken dat het van groot belang is dat u zich ook in de 

privésituatie aan de geldende richtlijnen houdt. Alleen dan kunnen we het voor alle 

leerkrachten, kinderen en ouders zo veilig mogelijk houden.    

Tevens roepen we u op om te allen tijde een veilige afstand te bewaren t.o.v. de 

leerkrachten en andere ouders. Wij adviseren een mondneusmasker te dragen als u uw 

kind(eren) naar school brengt en ophaalt. 

 

Van start 

Alle kinderen zijn vanaf maandag a.s. weer welkom op school en in hun eigen klas.  

De reguliere leerplicht is daarmee eveneens weer van kracht.  

De volgende richtlijnen moeten onder ieders aandacht blijven: 

- Leerlingen blijven thuis bij neusverkoudheid, regelmatig hoesten, 

benauwdheidsklachten of koorts. 

- Pas als een kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer naar school. 

- Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid benauwdheidsklachten of koorts 

heeft. 

- Leerlingen blijven ook thuis als een huisgenoot positief is getest op Covid19. 
Heeft uw kind een chronische aandoening met vergelijkbare symptomen van bijv. een 

verkoudheid, dan vernemen wij dat graag van u.  

NB: Als uw zoon/dochter niet naar school komt, meldt u dit weer via de schoolapp met 

opgaaf van reden. 

Schoolmateriaal 

Alle devices (chromebooks en Snappet-tablets), boeken, schriften, pennen, enz. die de 

afgelopen weken thuis zijn gebruikt, moeten weer mee worden genomen naar school. 

Denkt u alstublieft ook aan de luizenzak!  

 

Pauzehapje en lunch 

Wij willen u vragen uw kind(eren) een kleine pauzehap en lunch mee te geven die door 

uw kind zelfstandig en zonder hulp kan worden ‘genuttigd’. Geeft u ook drinken mee in 

een eenvoudig door de kinderen zelf te openen beker.  

Drinkpakjes zijn niet toegestaan. Dit geldt voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. 

 

Dragen van mondkapjes of face shield  

Leerkrachten adviseren wij om bij verplaatsing in de school een mondneusmasker of face 

shield te dragen.   

De kinderen van met name de groepen 7 en 8 adviseren wij eveneens een 

mondneusmasker te dragen bij het naar binnen gaan en bij het verlaten van de school. 

Het mondneusmasker mag worden afgezet zodra ze plaatsnemen in de klas. 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/gm-files/poster-basisonderwijs-heropenen.pdf


 

Schooltijden 

Wij nemen geen maatregelen tot gespreid brengen van de kinderen, omdat we op beide 

locaties gebruik kunnen maken van veel verschillende ingangen. We hanteren daarom de 

normale schooltijden:  

Eksterhof (EH): 

vanaf 8.05 uur zijn de deuren open. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd in de klas is.  

Om 8.15 uur start van de schooldag - 14.30 uur einde van de schooldag (op woensdag 

om 12.00 uur) 

Weidevogellaan (WL) 

Vanaf 8.20 uur zijn de deuren open. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd in de klas is. 

Om 8.30 uur start van de schooldag - 14.45 uur einde van de schooldag (op woensdag 

om 12.15 uur) 

 

Halen en brengen van uw kind(eren) 

Wij vragen u om ook nu weer lopend of op de fiets naar school te komen. Dit voorkomt 

drukte op straat. Alléén wanneer het echt niet anders kan, komt u met de auto.  

Wij vragen u om uw kind(eren) door één ouder naar school te laten brengen en op te 

halen.  

Kinderen van groep 7 en 8 vragen wij zoveel mogelijk zelfstandig naar school en naar 

huis te laten gaan. Zo beperken we het aantal mensen dat reisbewegingen heeft. 

 

In- en uitgangen 

Net als vóór de lockdown mag u als ouder niet het schoolplein op en het schoolgebouw 

in. U neemt afscheid van uw kind(eren) voordat zij het schoolplein op lopen of het 

schoolgebouw in gaan.  

Voor beide locaties zetten we het gebruik van de verschillende in- en uitgangen voort 

zoals voor de lockdown. Op de plattegrond Eksterhof en op de plattegrond 

Weidevogellaan is aangegeven welke in- en uitgang per groep gebruikt moet worden.  

Bij het uitgaan van groep 1/2 lopen de kinderen naar u toe als de leerkracht een ouder 

heeft gezien. 

Bij het uitgaan van groep 3 t/m 8 lopen de kinderen zelfstandig via de voor hen geldende 

uitgang naar buiten.  

Bespreek dit met uw kind(eren) en spreekt u met uw kind(eren) een plek af waar u 

elkaar ontmoet als de school uitgaat. 

 

In de klas 
Leerkrachten hebben kritisch naar de inrichting van hun klas gekeken. Zo houden zij bijv. 

rekening met een eigen veilige zone t.o.v. de kinderen. Leerkrachten houden zich t.o.v. 

elkaar binnen aan de 1,5 meter afstand.  

Kinderen hoeven t.o.v. elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. 

Het advies is om zoveel mogelijk te werken met vaste groepen, en dat zullen wij ook zo 

veel mogelijk doen. Daarnaast streven we er tegelijkertijd ook naar om in de klas een 

werkbare situatie voor de leerlingen en de leerkracht te realiseren.  

In groep 1/ 2 worden de kinderen niet op vaste plekken in vaste groepjes ingedeeld. Het 

is niet wenselijk om in de klas de bewegingsvrijheid van deze kinderen te beperken. 

In groep 3 t/m 8 zijn de tafels zo neergezet dat de kinderen wel in kleine en vaste 

groepjes of koppels worden ingedeeld.  

Op deze manier blijven in de klas wisselende contact-momenten zo veel mogelijk 

beperkt.   

We zullen een groep niet over andere groepen verdelen als een leerkracht afwezig is.  

Zo zal ook elke klas alleen met de eigen groep buiten spelen op een eigen deel van de 

buitenruimte op het schoolplein, het plantsoen of in het park.   

 

Kinderen in groep 1/2  

Wij vragen met name de ouders van groep 1/2, om hun kinderen gemakkelijke kleding 

aan te trekken. Kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 

vastgemaakt (knopen van broeken, klittenband, e.d.) als er bijv. een ongelukje gebeurt. 

Liever zien wij eveneens makkelijk aan te trekken schoenen zonder veters. 

Tevens vragen we u een reservebroek en onderbroek mee te geven die op school in de 

luizenzak kan blijven. 

 

 

 

https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/gm-files/2020-04-24-in-en-uitgang-eh.pdf
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/gm-files/2020-08-28-in-en-uitgang-wl.pdf
https://www.basisschooldeparadijsvogel.nl/gm-files/2020-08-28-in-en-uitgang-wl.pdf


Onderwijsprogramma 

De focus van de leerkracht ligt op het onderwijs in de eigen klas en op school.  

Er is wel altijd schoolwerk beschikbaar via Gynzy (groep 1/2), LessonUp (groep 3 t/m 8) 

en Snappet (groep 4 t/m 8). 

In deze vervolgfase waarin de kinderen elkaar, sinds de sluiting van de school, weer als 

gehele groep zullen ontmoeten, zal ook nu de eerste aandacht uitgaan naar het 

welbevinden van de kinderen en de groepsdynamiek. We pakken vervolgens de 

onderwijsdraad weer op en we zullen o.a. via gerichte observaties bijsturen in ons 

lesaanbod. 
Na de voorjaarsvakantie zal in elke jaargroep op een aantal onderdelen, zoals taal en 

rekenen, gemeten worden. Zo krijgen we een nog beter beeld van de vaardigheden en 

lesstof die de komende periode extra aandacht nodig hebben. Op deze manier zorgen we 

ervoor dat we de gestelde leerdoelen zo goed mogelijk bereiken.  

In de door ons gehanteerde methodes zijn in de jaarplanning altijd parkeer- en 

herhaalweken opgenomen. Hierdoor is er op dit moment geen sprake van achterlopen in 

het lesaanbod en is er nog voldoende tijd om de verschillende thema’s aan te bieden. 

 

Informatie over uw kind met elkaar delen 

Het is belangrijk dat wij u blijven informeren over opvallende zaken m.b.t. uw kind. Dit 

zullen wij zeker doen als de school straks weer open gaat.  Wij vragen u eveneens om 

ons te blijven informeren als u thuis iets opvalt aan uw kind. U kunt het beste contact 

opnemen met de leerkracht door het sturen van een email.   
De leerkracht zal dan telefonisch, via email of via Teams contact met u opnemen.  

 

Fysiek onderwijs, tenzij … 

Het zijn lastige tijden waarin bij ons allemaal een enorm beroep wordt gedaan op ons 

uithoudingsvermogen en onze veerkracht. Ondanks de inspanningen die we samen doen 

om het virus buiten de deur te houden, kunnen zich situaties voordoen die aanleiding 

geven om een groep naar huis te sturen/thuis te laten blijven. Bijvoorbeeld wanneer een 

leerkracht afwezig is en er geen geschikte vervanging voor een groep is gevonden.  

In deze situatie geven we zoveel mogelijk onderwijs op afstand.  

Is een leerling of is (een deel van de) de groep thuis, dan zal er te allen tijde werk klaar 

staan in de bij de kinderen en bij u bekende systemen.  

In quarantaine bij besmetting 

Wanneer in een groep een besmetting met het coronavirus is vastgesteld, moet in 

principe de gehele groep in quarantaine. Uit het overleg met de GGD kan anders worden 

besloten. Op grond van alle informatie wordt bepaald voor wie de quarantaine precies 

geldt.  

Voor ouders, broertjes en/of zusjes zonder klachten geldt de quarantaine niet. 

Is de gehele groep en de leerkracht in quarantaine, dan zal er spoedig worden 

overgegaan op digitaal afstandsonderwijs via Teams. Per jaargroep zijn afspraken 

gemaakt m.b.t. de digitale start van de dag, het aantal instructie-, feedback-, 

voortgangs- en ontmoetingsmomenten.     

 

Testen?  

Wij vertrouwen erop dat u de volgende afspraken in acht neemt. 

Vanaf dag 5 maakt u zelf de keus om uw zoon of dochter door de GGD te laten testen.  

Er worden op en door de school geen testen afgenomen. U maakt zelf een afspraak met 

de GGD bij een testlocatie van uw keus.  

Laat u uw kind testen en is de uitslag negatief, dan mag uw kind weer naar school.  

Kiest u ervoor uw kind niet te laten testen, dan wordt de quarantaine met 5 dagen 

verlengd. Na deze extra 5 dagen (10 dagen in totaal) mag uw kind, wanneer het geen 

(verkoudheids)klachten heeft, weer naar school.  

 

Wel thuis, maar niet ziek 

Leerlingen die tot de risicogroep behoren of waarvan (een) gezinslid/-leden tot de 

risicogroep behoren, kunnen thuisblijven. Wij ontvangen dan graag een afmelding via 

email naar directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl met de naam van het kind en de 

groep. Voor deze kinderen zal een passende vorm van thuisonderwijs mogelijk worden 

gemaakt. 

 

 

mailto:directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl


 

Kind ziek op school 

Mocht uw zoon/dochter onverhoopt verkoudheidsklachten krijgen of ziek worden op 

school, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen en u vragen om uw 

zoon/dochter direct op te halen.  
Omdat u als ouder het schoolplein en de school niet mag betreden, wordt u gevraagd om 

ons te bellen wanneer u bij school gearriveerd bent. Wij brengen uw zoon/dochter dan 

naar buiten om hem/haar vervolgens aan u over te dragen. U kunt ons bereiken op 

telefoonnummer 015-3106112. 

 

Gym 

De kinderen van groep 1/2 zullen met de eigen leerkracht gymmen in de speelzaal.  

We stellen voor groep 3 t/m 8 de gym onder leiding van de vakleerkracht nog uit. De 

leerkracht van uw zoon/dochter kan zelf besluiten met zijn/haar klas gebruik te maken 

van de gymzaal.  

  

Noodopvang 

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep hebben wij de afgelopen periode 

dagelijks de noodopvang verzorgd. Door de heropening van de school zal de noodopvang 

nu worden stopgezet.  

Hoofdluiscontrole en luizenzak 

De controle op hoofdluis wordt nog niet op school gedaan. Wij rekenen er daarom op dat 

u zelf met regelmaat het haar van uw kind(eren) controleert op hoofdluis en dat u tot 

behandeling overgaat als dit nodig is.  

 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

De overblijf wordt weer hervat met medewerkers van 2Samen en de vaste 

overblijfkrachten. Ook tijdens de overblijf zijn de groepen gescheiden van elkaar.   

 

Naschoolse opvang (NSO) 

De voor- en naschoolse opvang is in principe gesloten. Kinderen waarvan geen van de 

ouders een cruciaal beroep heeft, moeten aan het eind van de schooldag door één ouder 

worden opgehaald of gaan zelfstandig naar huis.  

Kinderen waarvan (een van) de ouders een cruciaal beroep heeft, kunnen wel gebruik 

maken van de voor- en naschoolse opvang. Neemt u altijd zelf contact op met de BSO-

organisatie om afspraken te maken.  

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie start op vrijdag 19 februari a.s. voor de locatie Eksterhof om 12.00 

uur en voor de locatie Weidevogellaan om 12.15 uur.  

Gezien alle inspanningen die het gehele team de afgelopen periode in soms te korte tijd 

heeft geleverd, houden we vast aan deze vrije vrijdagmiddag voor de gehele school. 

 

Tot slot 

Het is wederom een lange brief geworden. We willen graag zo goed en zo veilig mogelijk 

de school heropenen.  

We kunnen niet genoeg benadrukken dat wij op uw medewerking moeten kunnen 

rekenen. Alleen zo kunnen wij de gezondheid van de kinderen, van u, andere ouders en 

van het team van De Paradijsvogel zoveel mogelijk waarborgen.  

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


